
P R O G R A M

PREDAVATELJICE

doc. dr. Maja OV AK KOS, odvetnica

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje in Mednarodna fakulteta 
za družbene in poslovne študije Nova Gorica

doc. dr. Špelca MEŽNAR
Ustavno sodišËe RS in Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje

prof. dr. Martina REPAS
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

AKTUALNA VPRAŠANJA
INTELEKTUALNE LASTNINE
KDAJ: petek, 23. november 2018, s priËetkom ob 9. uri in predvidenim zakljuËkom ob 14. uri.

KJE: Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, LJUBLJANA

9.00—10.30   
doc. dr. Maja OV AK KOS 

•	Opredelitev	obsega	patentnega	varstva	pri	kršitvi	patenta.
•	Analiza	praktiËnega	primera	z	delavnico.

10.30—10.45 | Odmor

10.45—12.15   
doc. dr. Špelca MEŽNAR  

•	Kršitve	avtorskih	pravic	fotografov	na	internetu.

12.15—12.30 | Odmor

12.30—14.00   
Prof. dr. Martina REPAS  

•	Ëas	za	implementacijo	nove	Direktive	EU	o	znamkah:	
• novi razlogi za zavrnitev registracije znamke,
• nove pravice imetnikov znamk in
• druge pomembne malenkosti.

vabi odvetnike, zastopnike blagovnih znamk, sodnike ter vse tiste, ki v podjetjih skrbijo za 
podroËje intelektualne lastnine, na seminar 



PlaËnik

Naslov (ulica/št., poštna št./kraj)

Telefon  e pošta

DavËna številka                                                 Zavezanec za DDV         DA       NE

Transakcijski raËun                                                 MatiËna številka

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO (ime in priimek, e pošta)

1.

2.

PRIVOLITEV

Privolim, da Aletheia, Barbara Zajc s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov, 
ime in priimek ter naziv organizacije za obvešËanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih 
v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne veË 
kot 10 let od privolitve. Zunanjih uporabnikov vaših podatkov ni, razen vsakokratnega zunanjega 
vzdrževalca informacijskega sistema. Privolitev lahko kadarkoli prekliËete po e-pošti ali na drug pisen 
naËin, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu 
podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve 
obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri 
Informacijskem pooblašËencu. 

DA, soglašam z navedenim      

NE, ne želim podati privolitve                                

Vaša izbira ne bo vplivala na izvedbo dogodkov.

P r i j a v n i c a

PRIJAVNICA na seminar 23. novembra 2018

Za vse dodatne informacije 
obišËite našo spletno stran 
www.aletheia.si, nam pišite na 
aletheia@aletheia-slo.com ali 
nas pokliËite na 041 765 642.

I N F O R M A C I J E 
I N  P R I J A V E
Prijavnico pošljite na naslov 
ALETHEIA, Barbara Zajc s.p., 
Apihova 19, 1000 Ljubljana, 
ali po e pošti: 
aletheia@aletheia-slo.com.
Kotizacija za udeleženca je 
190 EUR neto (231,80 EUR  
z 22-% DDV). VkljuËuje strokovno 
gradivo in pogostitev v Ëasu 
seminarja.    
Kotizacijo nakažite na ALETHEIA, 
Barbara Zajc s.p., 
TRR: 05100 - 8011694021. 
Naša ID za DDV je SI49412752.

Rok za prijave in morebitne odjave 
je 3 delovne dni pred dogodkom. 
V primeru odjave 2 delovna dneva 
pred dogodkom zaraËunamo 30 
% kotizacije, v primeru kasnejše 
odjave oz. neudeležbe brez odjave 
pa zaraËunamo polno kotizacijo.

http://www.aletheia.si/prijava/

